
Értékes várostörténeti doku-
mentumok birtokába jutott a le-
véltár a sajtó és a lakosság köz-
remûködésének köszönhetõen.
Mint arról a közelmúltban beszá-
moltunk, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Zala Megyei Levéltára egy
készülõ képeskönyvhöz keres
korabeli dokumentumokat, fotó-
kat. A várostörténeti album jö-
võre jelenik meg, Zalaegerszeg
elsõ írásos említésének 770. év-
fordulója alkalmából.

– pet –

A kötet szerkesztõi (dr. Gyimesi
Endre történész és Seres Péter fo-
tóriporter), illetve Molnár András, a
levéltár igazgatója egy hónappal

ezelõtt kérték a lakosság segítségét
ahhoz, hogy minél több korabeli do-
kumentum a birtokukba juthasson;
és így a kötetbe kerülhessen. Olyan
anyagokat is vártak – s várnak még
a következõ hónapokban –, melyek
eddig elkerülték a szakemberek fi-
gyelmét, de néhány konkrét, ám is-
meretlen helyen lévõ dokumentum
elõkerülésében is bíztak.

A lakossági felhívás nem volt
hiábavaló – mondta lapunknak
dr. Gyimesi Endre. Külön öröm,
hogy a városból elszármazotta-
kat is megérintette a lokálpatrio-
tizmus szele, és a Facebook-os
megosztások hatására sokan fel-
vették az intézménnyel a kapcso-
latot.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

KOCSIKÁZNI
AKARTAK

Vádemelést javasolt a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság három fia-
talember és egy 18 éves lány ellen.

A gyanú szerint 2015. június
3-ra virradó éjszaka Zalaegerszegen, a
Gasparich úton az egyik 18 éves gyanú-
sított egy kõvel betörte az ott parkoló
kocsi ablakát, majd a vezetõülésbe ült,
a többiek pedig megpróbálták betolni az
autót, hogy azzal közlekedni tudjanak.
Néhány nap múlva a fiatal fiú az Alsóer-
dei úton parkoló egyik jármû hátsó ajta-
jának ablakát törte be egy kõvel, mialatt
a társai a környéket figyelték. Egy lakó
azonban megzavarta az elkövetõket, így
a fiatalok elfutottak a helyszínrõl. A két
autóban anyagi kár keletkezett.

A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
Vizsgálati Osztálya a fiatalok ellen jár-
mû önkényes elvételének kísérlete
bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatott nyomozást be-
fejezte.

Zalaegerszegen és környékén
egyre erõsebben érzõdnek a klí-
maváltozás negatív hatásai. A vá-
ros és környéke az 1980-as évek
vége óta vízhiánnyal küzd, ugyan-
akkor a rendszertelen elosztású,
heves esõzések hatására felerõ-
södhet az erózió, valamint villám-
áradások veszélyeztethetik a la-
kott területeket is. Az évi átlagos
középhõmérséklet is folyamato-
san emelkedik – állapították meg a
dokumentumot készítõ szakembe-
rek.

– Látható az a környezeti válto-
zás, amire minden felelõs vezetõ-
nek és önkormányzatnak fel kell
készülnie és figyelemmel kísérnie.
A klímastratégia fontos egy város

életében – fogalmazott a módszer-
tani dokumentum bemutatásakor
érdeklõdésünkre Bali Zoltán, a
gazdasági bizottság elnöke. 

Négy fontos szempontot emlí-
tett. Az épített környezeten belül
klímatudatos épületek kialakítását,
a megváltozott csapadékmennyi-
ség miatt (esetenként a vizslapar-
ki árok is betelik) pedig ki kell dol-
gozni egy új stratégiát, hogy ho-
gyan lehet a csapadékot elvezetni.
A környezeti változások kihatnak a
háztartásokra is, szemléletválto-
zásra lesz szükség a jövõben. 

– A klímaváltozásnak társadal-
mi, egészségügyi hatása is van –
mondta Bali Zoltán. – Erõsödhet-
nek a szív- és érrendszeri megbe-

tegedések, melyek már a fiatalabb
korosztályt is érinthetik. Ezért fon-
tos az állóképesség javítása, a
sportolás, a hasznos pihenés. A
politikai, gazdasági döntéshozók-
nak mindebben komoly felelõssé-
ge van, és el kell gondolkodniuk a
megoldásokon. Zalaegerszegnek
is készülnie kell a klímaváltozásra.

A város környékén a legna-
gyobb potenciál a biomassza
hasznosításában van. A kaszálók,
rétek és a nagy kiterjedésû erdõ-
ségek kiváló lehetõséget nyújta-
nak a helyi szilárd biomassza
hasznosításához. A napsütéses
órák száma alapján pedig nap-
energia hasznosítására nyílik le-
hetõség. E két megújuló energia-
forrással számottevõen lehetne
csökkenteni a város energiafüggõ-
ségét – áll a szakmai dokumen-
tumban.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK
FONTOS AZ ÖNKORMÁNYZATI KLÍMASTRATÉGIA

A klímareferens-képzéshez kapcsolódóan települési klímastra-
tégia kidolgozását segítõ módszertani dokumentum bemutatásá-
ra került sor a polgármesteri hivatalban.

ELÕKERÜLT TÜTTÕSSY KÉPMÁSA
HÁROM POLGÁRMESTER PORTRÉJÁT MÉG KERESI A LEVÉLTÁR

TÁJEGYSÉGEK KERÁMIÁI
FAZEKASTALÁLKOZÓ A SKANZENBEN

A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Göcseji Mú-
zeum szervezésében, immár 13. alkalommal, került megrende-
zésre hétvégén a Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus
Találkozó és Fesztivál a Göcseji Falumúzeumban.

– pet –

A rangos seregszemle a zalai, vasi „gölöncséreknek” állít
emléket, bemutatva napjaink fazekasainak legfrissebb mun-
káit. Több mint tíz évvel ezelõtt a fesztivál gondolatának elindí-
tója, majd fõvédnöke Németh János Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas keramikusmûvész volt. A rendezvény kínálata azóta egyre
bõvült, és a találkozó is egyre népszerûbbé vált nemcsak a
szakma, hanem a közönség köreiben is.

A hagyományokhoz híven az idei eseményen is bemutatkoz-
tak az ország különbözõ tájegységeit (többek között Tiszafü-
red, Nádudvar, az Õrség, Szekszárd, Barcaság, az Alföld, Er-
dély) reprezentáló fazekasok, akik jellegzetes és szépen meg-
munkált edényeikkel várták az érdeklõdõket a három nap alatt.

A kirakodóvásáron túl más programok is várták a látogató-
kat: a Pajtagalériában Bangó Aliz hucul kerámiáit nézhette meg
a közönség. Ezenkívül folklórmûsorra, korongozásra és nép-
mûvészeti divatbemutatóra is sor került. A szakmai konferen-
cia egyik témája pedig a Partium fazekaskultúrája volt.

Nyilassy Ferenc és dr. Gyimesi Endre a Tüttõssy-portréval.

Fotó: – pP –

Fotó: Seres Péter
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Dr. Szalai István, a PE dékánja,
a zalaegerszegi Mechatronikai
Képzési és Kutatási Intézet igaz-
gatója sajtótájékoztatón jelentette
be a „jó hírt”. Hozzátette, ez a több

mint ötvenszázalékos növekedést
jelent az elõzõ év adataihoz ké-
pest, ami örvendetes. A továbbiak-
ban a duális képzéssel kapcsola-
tos információkat osztott meg. A
leendõ hallgatók 19 cég közül vá-
lasztva maximum három vállalatot

nevezhetnek meg online-felületen
április 29-ig, ahol a gyakorlati idõt
szeretnék tölteni. A cégek képvise-
lõi május 15-ig nézik át a jelentke-
zéseket, és döntenek arról, hogy
kiket hívnak be május 26-án, a
kampuszon tartandó elbeszélge-

tésre. Ezt követõen július 5-ig kül-
dik ki az értesítéseket; természe-
tesen azokkal kötnek majd szerzõ-
dést, akik felvételt nyernek a kép-
zésre. A leendõ hallgatók pedig jú-
lius 10-ig dönthetnek a cégek kö-
zül, ha többtõl is kaptak ajánlatot,

illetve módosíthatják jelentkezési
sorrendjüket ezen határidõig. 

A dékán hangsúlyozta, az elsõ-
éveseket új laboratóriummal, új
tantervvel és megnövekedett okta-
tói létszámmal várják. A mechatro-
nikai mérnöki alapszakra 40 fõt
vesznek fel. Ez egy keretlétszám,
de átcsoportosítással meg tudják
oldani, hogy aki elérte a kellõ fel-
vételi pontszámot, bejusson a

Pannon Egyetem mérnök-
képzésére. 

Vadvári Tibor alpolgár-
mester hozzászólásában
a felsõfokú oktatás és a
gazdaság összehangolá-
sának fontosságát emelte
ki. Az önkormányzat en-
nek érdekében támogatja
minden évben a helyi
egyetemeket és biztosít
ösztöndíjat a hallgatók-
nak. Mint fogalmazott, jó
hívó szónak bizonyult a
mechatronikai képzésre
jelentkezõk körében a havi
15 ezer forintos ösztöndíj,
ami minden hallgatónak
jár, bárhonnét is érkezzen
az országból. Az alpolgár-
mester köszönetet mon-
dott a vállalatoknak, köz-

tük az önkormányzat cégeinek,
hogy gyakorlati helyként támogat-
ják a duális képzést.

Dr. Háry András, a Zalaeger-
szegi Technológiai Centrum veze-
tõje szintén sikeresnek nevezte az
önkormányzat, az egyetem és a
gazdasági szereplõk együttmûkö-
dését. Mint mondta, a Pannon
Egyetemmel február elsejével egy
új szakasz indult el a duális
mechatronikai mérnökképzés éle-
tében, mely jó alapot nyújt az el-
következõ tíz év fejlesztési elkép-
zeléseinek megvalósításához.
Hozzáfûzte: a hallgatóknak is meg
kell küzdeni a juttatásokért, hi-
szen a 7 és fél éves képzés alatt
háromezer gyakorlati órát kell tel-
jesíteniük. Az eredmény egyértel-
mû, hiszen a diplomaosztás idejé-
re már olyan szintû gyakorlati tu-
dással fognak rendelkezni, ami
minden bizonnyal megkönnyíti el-
helyezkedésüket.

2 Közélet
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A tanácskozás Balaicz Zoltán
köszöntõjével kezdõdött. A polgár-
mester bemutatta a jelenlévõ jegy-
zõknek a város fejlõdését, szólt a
fejlesztésekrõl, Zalaegerszeg ter-
veirõl.

A kollégiumi ülés keretében
többek között tárgyaltak a köz-
szolgáltatások szervezésérõl, a
holding alapú közszolgáltatási

rendszer megvalósításának felté-
teleirõl. Az önkormányzati többsé-
gi tulajdonban lévõ gazdasági tár-
saságok ellenõrzési tapasztalatai-
ról, a TOP-felhívásokkal kapcso-
latos pályázati kiírásokról. A részt-
vevõk tájékoztatót kaptak a Köz-
szolgálati Érdekegyeztetõ Fórum
munkájáról is, az új közbeszerzé-
si törvényrõl.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzõi Kollégiuma
kétnapos ülését Zalaegerszegen tartotta az elmúlt héten.

Köszönet továbbá Balaicz Zol-
tán polgármesternek is, aki nem
csak szavakban, hanem tettek-
ben is a várost a „pártok közötti
béke szigetének” tartja, és igyek-
szik ennek szellemében csele-
kedni – fogalmazott sajtótájékoz-
tatóján Kiss Ferenc, az MSZP ön-
kormányzati képviselõje, a párt
városi elnöke.  A közgyûlési dön-
tések közül kiemelte: támogatják
az ITP-program keretében a 10,5
milliárd forint terhére elindított
TOP-os programok indítását, az
oktatás és egészségügy területén
induló felújításokat, fejlesztése-
ket.

Kiss Ferenc megjegyezte, lát-
szik, van tartalék a város költség-
vetésében, ezt megalapozza az
elmúlt évben bevezetett két új adó
is. Ekkora lehetõsége nem lesz
mindig a városnak, ezért a forráso-
kat jól kell hasznosítani. A szocia-
listák azt kérik az önkormányzat-

tól, hogy az induló fejlesztések le-
hetõleg a helyi vállalkozásokat
hozzanak helyzetbe, tisztességes
közbeszerzési eljárásokkal.  A
CSOK kormányzati kezdeménye-
zéshez csatlakozott Zalaegerszeg
is, építési telkeket 15, 30, 50 szá-
zalékos kedvezménnyel biztosít,
ami 36 millió forintos bevételki-
esést jelent. A képviselõ szerint ez
rendben van, de további pénzügyi
támogatással nem ért egyet.
Hangsúlyozta: nem szociális kér-
désrõl van szó, a rászorulóknak in-
kább szociális alapú bérlakásokat
kellene biztosítani.

Támogatják, hogy minden óvo-
dában legyen mûfüves pálya, de
szeretnék, ha a Zrínyi–Csány isko-
la sportpályáját is felújítanák. A vá-
ros zöldfelületi stratégiájával is
egyetértenek, de kérik, hogy a
szovjet temetõ rendezésére is ke-
rüljön sor, az orosz nagykövetség
bevonásával.

MSZP: KÖSZÖNET
KÖZGYÛLÉS UTÁNI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Köszönet és elismerés azon fideszes képviselõknek, akik poli-
tikai fenntartásaik ellenére támogatták dr. Kustos Lajos korábbi
tanácselnök posztumusz díszpolgári kitüntetését, elismerve ezzel
több évtizedes városépítõ és városvezetõi munkáját. 

– b. k. –

A megyeszékhelyen mûködõ
négy egyesített bölcsõde vezetõi,
munkatársai, a társintézmények
és a fenntartó képviselõi vettek
részt az ünnepi alkalmon. A meg-
jelenteket Prenner Zsuzsanna, az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje kö-
szöntötte, majd Simon Ildikó, a há-
zigazda intézmény vezetõje szólt
a legkisebbek nevelésének fele-
lõsségérõl. Tolvaj Márta alpolgár-
mester a fenntartó nevében szólt.
Felidézte a magyarországi bölcsõ-
dék történetét, ezen belül a zala-
egerszegiét, ahol a textilipar meg-
jelenése miatt volt szükség elsõ-
ként a ruhagyári bölcsõde létreho-
zására 1951-ben. Az alpolgármes-
ter nemcsak a múltba tekintett, ha-
nem jó híreket közölt a közeljövõ-
vel kapcsolatban. Felújításokra
kerül sor két intézményben. A

Cseperedõ Bölcsõdében 115 mil-
lió forintos, a Napsugár Bölcsõdé-
ben pedig 98 milliós fejlesztést
hajtanak végre, ezzel teljessé válik
a város négy bölcsõdéjének re-
konstrukciója. 

Az ünnepi összejövetel része-
ként a kollégák és vezetõk javasla-
tai alapján díjakat adtak át. Bár el-
hangzott, a legjobb visszajelzés a
munkáról a gyerekek és a szülõk
bizalma, szeretete, azért a szak-
mai elismerés is jól esik. Az év
szakmai kitüntetettje Varga
Istvánné (Cseperedõ Bölcsõde)
lett. Szintén házon belül maradt az
év technikai dolgozója cím, melyet
Deák Tiborné érdemelt ki. Vala-
mint díjazásban részesültek Dö-
mötörné Boncz Ágota (Csepere-
dõ), Korán Tiborné (Napsugár),
Taba Lászlóné (Tipegõ) és Zsup-
pánné Pavlovics Sarolta (Ûrhajós)
kisgyermeknevelõk. 

Pihentetõül Bot Gábor színmû-
vész kedveskedett mûsorral, majd
Bodrogi Rita pszichológus tartott
elõadást a nevelõ személyiségrõl.
Végül a Griff Bábszínház új prog-
ramjáról, az Aprók Színházáról
hangzott el tájékoztató. 

A napot kézmûves-foglalkozás
zárta, ahol új ötleteket meríthettek
könnyed hangulatban a legkiseb-
bekkel foglalkozók. 

SZAKMAI TAPASZTALATCSERE

NYILVÁNOS KÖSZÖNET ÉS SZAKMAI NAP
ÜNNEP A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN

Hat éve április 21-e a bölcsõdék napja. 2010 óta valódi szakmai
ünnepnappá vált ez az esemény, ahol elismerésekre, ismeretbõ-
vítésre, a kollégák találkozójára van lehetõség. Zalaegerszegen
az idén a Cseperedõ Bölcsõde adott otthont mindennek.

Együtt a díjazottak és Tolvaj Márta alpolgármester.

– AL –

Az elõadások után az idõs hall-
gatók hamar kapát, öntözõkannát
ragadtak, hogy elültessék a növé-
nyeket, melyekbõl elõzõleg három

betût raktak ki – GKZ, vagyis Gaz-
dálkodási Kar Zalaegerszeg. 

Kondor Zoltán volt az egyik vál-
lalkozókedvû ültetõ. Meghatódva
mondta el, hogy most Boda Laci-
ról, egy régi barátról és ismerõsrõl
emlékeznek meg, akinek köszön-
hetõ a Szenior Akadémia létreho-
zása. Itt sok jót tanul és hall az
ember, ezért is jön szívesen immár
második éve. 

Dandi Lászlóné szintén máso-
dik éve hallgatója a Szenior Aka-
démiának. Mint mondta, nagysze-
rû elõadókat ismerhet meg, szín-
vonalas elõadásokat hallgathat

meg, amiért az ötletgazda, Boda
Lászlónak és valamennyi szerve-
zõnek kijár a dicséret. Fontosnak
érzi a szellemi frissesség megtar-
tását, amit segít ez a program.
Minden bizonnyal mások is így

vannak ezzel, mert, mint fogalma-
zott, kitartó társaság jár ide, nem-
csak idõsek, de fiatalabbak is. 

Zalaegerszegen az immár má-
sodik éve megrendezett Szenior
Akadémiát Boda László argár-
mérnök, a Zala Megyei Idõsügyi Ta-
nács elnöke javaslatára indították
el. A BGE Gazdálkodási Kara tavaly
csak a helyszínt biztosította, de idén
már önálló programokkal is részt
vesz a képzésben. Az egyetem ve-
zetése a tiszteletét kívánja leróni az
emlékkerttel, melyhez a virágföldet
és a levendulabokrokat a Városgaz-
dálkodási Kft. ajánlotta fel. 

BODA LÁSZLÓ TISZTELETÉRE
EMLÉKKERTET ALAKÍTOTTAK KI
A környezettudatos életmód jegyében zajlott a BGE Gazdálko-

dási Kara által rendezett Szenior Akadémia áprilisi programja az
elmúlt csütörtökön. A rendezvény végén levendulabokrokat ültet-
tek el a közelmúltban elhunyt Boda László tiszteletére, az
Infocentrum mellett kialakított emlékkertben.

TÖBB MINT SZÁZAN JELENTKEZTEK
NÉPSZERÛNEK BIZONYULT A PANNON EGYETEM KÉPZÉSE

A Pannon Egyetem (PE) mechatronikai mérnökképzésére
107-en adták be felvételi jelentkezésüket, köztük 65 középiskolás
az elsõ helyen jelölte meg az alapszakot. 

Fotó: Seres Péter
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Szakonyné Feith Erika felké-
szítõ tanár, az osztály tanítónõje
elmondta, õsszel a József Attila
Városi Könyvtárban, most pedig
az olajipari múzeumban nyílt lehe-
tõségük a bemutatkozásra, amit
nagyon köszönnek. A kiállítás-
anyag zöme az idei év termése,
de szerepelnek olyan képek is,
amit a gyerekek másodikos-har-
madikos korukban készítettek.
Ezeket érdekességként állították
ki, hogy jól látható legyen a fejlõ-
dés, honnan hova jutottak el. 

– Nagy-nagy öröm ebben az
osztályban tanítani. Naponta rá-
csodálkozok a tehetségekre, akik
ti vagytok, a kreativitásotokra, ami
a kiállított képeitekbõl látszik, és a
kitartásotokra, hiszen egy-egy
munkához 4–5 óra is kell – dicsér-
te meg a gyerekeket.

Arra biztatta a tanulókat, hogy
merjenek önmaguk lenni, rajzolja-
nak bátran, vállalják fel vélemé-
nyüket. Persze nem lehet minden-
kibõl alkotómûvész, de választott
szakmáiknak mesterei lehetnek.
Hangsúlyozta, a pedagógusoknak
az a feladata, hogy kreatív, fantá-
ziadús, alkotó gyerekeket nevelje-
nek. A kiállítás mutatja, hogy jó
úton haladnak.

„Jól csak a szívével lát az em-
ber” – a kis herceg egyik örökérvé-
nyû igazságát azért választották
mottóul, mert ami igazán lényeges
az életben és a képekben, az a
szemnek láthatatlan.  

Az Eötvös-iskola 4. a osztályo-
sainak tehetsége, szorgalma
azonban csöppet sem volt látha-
tatlan a kiállításmegnyitón. Képes
felolvasást tartottak A kis herceg-
bõl, elszavalták mindennapjaikról
írt verseiket, énekeltek és társas-
táncos koreográfiát adtak elõ. 

Tóth János múzeumigazgató
köszöntõjében méltatta a gyere-
kek tehetségét. Azt mondta, van,
aki szépen rajzol, és van, aki még

szebben. Ez így van más tantár-
gyak esetében is. Köszönet illeti
Szakonyné Feith Erika tanárnõt,
aki szaktudásával, türelmével és
szeretetével minden kisdiákból ki-
hozta ezt a szép eredményt.

Dr. Kostyál László mûvészettör-
ténész úgy fogalmazott, olyan ké-
pességû gyerekek mutatkoznak be
ezen a kiállításon, akik nemcsak
rajzolni, festeni, de szavalni, verset
írni, énekelni és táncolni is tudnak.
Kitért arra, hogy a vizualitás az em-
beri kommunikációnak éppen
olyan alapvetõ módja, mint a nyelv.
A kiállított képek egy tanulási folya-
matról árulkodnak, ahogy a gyere-
kek megtanulják a ceruzát, ecsetet
használni, és kifejezni magukat a
vizuális nyelv segítségével.

3Aktuális

Szabó Károly, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
projektmenedzsere elmondta, a
horvát–magyar határ menti turisz-
tikai együttmûködés Varasd, Kõ-
rös és Kapronc valamint Zala me-
gyéket érinti. Az egyéves tartamú
projekt fõ célja és egyben legfon-
tosabb tevékenysége egy közös
turisztikai klaszter létrehozásának
elõsegítése, hogy a folytatásban,
egy másik projekt keretén belül
megtörténhessen a szervezet
tényleges megalapítása. Mint
mondta, munkájuk arra irányul,
hogy megtalálják az alapítást és
mûködést szabályozó jogi hátte-
ret, ami mindkét országban elfo-
gadott.

A klaszter alapítását segíten-
dõen továbbá létrehoznak egy
adatbázist a célterületen tevé-
kenykedõ turisztikai szereplõkrõl –
kik vannak jelen és milyen iparág-
ban –, mely adatokat a projekt
honlapján illetve egy kiadványban
is feltüntetnek majd. A projekt
ugyancsak fontos tevékenysége,
hogy meghatározzák az érintett
horvát és magyar megyék közös
turisztikai karakterisztikáját (jelleg-
zetességét), ami leginkább jellem-
zi a célterületet. 

Szabó Károly elmondta azt is,
hogy a közös turisztikai klaszter

létesítésével kapcsolatban április
12-én is tartottak egy mûhelytalál-
kozót. Ezen a rendezvényen a le-

hetõségek bemutatása mellett a
megvalósításhoz szükséges
pénzügyi, támogatási források elõ-
teremtésérõl is szót váltottak, me-
lyeket a mostani találkozón már
közelebbrõl meghatároznak.

Az április 18-i workshopon
részt vettek a Varasdi Gazdasági
Kamara, a Kapronca-Kõrös Me-
gyei Fejlesztési Ügynökség, to-
vábbá a Zala Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara képviselõi

Bogár Beáta, a Zalaegerszegi
Polgármesteri Hivatal nemzetközi
és idegenforgalmi szakreferense
a zalai megyeszékhely turisztikai
stratégiájáról beszélt. Molnárné
Gazdag Tünde, a Zala Megyei

Önkormányzat nemzetközi és ide-
genforgalmi szakreferense pedig
a megye egészségügyi turizmusa
fejlesztését szolgáló stratégiát
mutatta be a jelenlévõknek. 

A találkozó végén a klaszter
létrehozásának szakmai feltételei-
rõl cseréltek véleményt a horvát,
magyar partnerek, többek között
érintve a turisztikai szereplõk belé-
pésének feltételeit, valamint a me-
nedzsment mûködését.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a
Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007–2013 keretében
megvalósuló TOURISM4C elnevezésû projekthez
kapcsolódóan ismét workshopot rendezett
Zalaegerszegen április 18-án. A rendezvényen a
horvát–magyar határtérség turisztikai szereplõinek
együttmûködési formáira keresték a választ.

KÖZÖS TURISZTIKAI KLASZTERT LÉTESÍTENÉNEK
A HORVÁT–MAGYAR HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN

KUTYA ÉS EMBER
A Pro Zalaegerszeg Kulturá-

lis Egyesület vendégeként dr.
Ujfalussy Dorottya Júlia, az EL-
TE Etológia Tanszékének mun-
katársa tartott elõadást a kutya
és ember kapcsolatáról a váro-
si hangversenyteremben.

Elhangzott: a kutya viselkedé-
sének tudományos vizsgálata el-
kerülte a szakemberek érdeklõdé-
sét, ezért az ELTE által végzett ku-
tatás elsõként jegyezhetõ, akár
hungarikumnak is nevezhetõ. 

Az elõadó elmondta, a több éve
tartó kutatás során a kutya kötõdé-
sét figyelték meg elsõsorban, mely
nagyban hasonlítható a kisgyer-
mek kötõdési típusaihoz. A visel-
kedés öröklött vagy tanult hátterét
kiderítendõ két generáción át far-
kaskölyköket neveltek a kutatók,
és hasonlították össze õket a ku-
tyák jellemzõivel. 

A tudományegyetemen további
5 éves projekt során az öregedõ
kutyák jellemzõit vizsgálják majd
modern technikai eszközök (MRI,
hormonvizsgálat) segítségével.

BÁBELÕADÁS

FELNÕTTEKNEK
Április 29-én, 18 órától egy rend-

hagyó bábelõadásra várja a közép-
iskolásokat és a felnõtteket a Griff
Bábszínház. Az „Anyajegy” címû
elõadás a születésrõl és halálról,
anyákról és gyermekekrõl, férfiakról
és nõkrõl; vagyis az élet legapróbb
és legfontosabb kérdéseirõl szól.

A darabot – melyet anyák napja
alkalmából mutat be a színház – Sza-
bó T. Anna szövege alapján Valentyik
Anna rendezte, aki fõszereplõje is az
egyszemélyes elõadásnak.

Kiemelte, hogy 2016. decem-
ber 31-ig van lehetõség önkor-
mányzati lakótelkek kedvezmé-
nyes értékesítésére. Ennek mérté-
ke a telkek bruttó forgalmi értéke
alapján, egy gyermek esetén 15,
két gyermek esetén 30, három
gyermek esetén 50 százalék. A
telkeket családi házak építésére
ajánlják. 

Döntött a közgyûlés pénzügyi
támogatás kidolgozásáról is, mely
használt lakás vásárlásához, bõ-
vítéséhez lenne igényelhetõ. A
képviselõk a CSOK minél hatéko-
nyabb igénybevételéhez kapcso-
lódóan szükségesnek tartják
tömblakások, társasházi lakások
építésére alkalmas önkormány-
zati területek értékesítését is. A
frakcióvezetõ szerint ezekkel az
intézkedésekkel elindul a magán-
erõs építkezés, az ingatlanberu-
házás. 

Bali Zoltán, a gazdasági bizott-
ság elnöke, frakcióvezetõ-helyet-
tes a TOP-programok megvalósí-
tásáról szólt. A következõ években
11 rendelõt – Ola utca 10–12., Ki-
nizsi u 105., Hegyalja u. 39., And-
ráshida u. 5., Nemzetõr u. 15., Gö-
cseji u. 53., Wlassics Gyula u. 13.,
Petõfi u. 21–25., Botfy Lajos u. 1.,
Köztársaság u. 55/A, Köztársaság
u. 55. – újítanak fel az alapellátás
javítása érdekében. Andráshidán
új óvoda épül 360 milliós forintos
beruházásban. Ezenkívül 7 óvoda
és bölcsõde felújítása, korszerûsí-
tése – összesen ezer négyzetmé-
teren – történik majd meg. Az
andráshídai óvodával együtt mint-
egy 943 millió forintba kerülnek a
felújítások. 

A gazdasági bizottság elnöke
megjegyezte: évtizedek óta nem
látott fejlesztés indul 100 száza-
lékban támogatott forrásból.

A családok otthonteremtési programjáról, a város által nyújtott
kedvezményekrõl szólt a Fidesz-KNDP sajtótájékoztatóján dr.
Tóth László frakcióvezetõ. 

Az önkormányzati tulajdonú
építési telkek kedvezménnyel tör-
ténõ értékesítésérõl elmondta:
fontos az otthonteremtési prog-
ram kiterjesztése és örül annak,
hogy a kedvezmények mértéké-
nek emelését a közgyûlés a pol-
gármester módosító javaslatára
elfogadta. A 15, 30, 50 százalékos
kedvezmény a vételárból a csalá-
di házak építésére vonatkozik. Az
önkormányzat azt reméli, hogy
ezáltal növekszik majd a város
népessége. Kocsis Gyula szerint
el kellene gondolkodni egy másik
lehetõségen is, mégpedig egy la-
kópark kialakításán, ahol szintén
kedvezménnyel juthatnának la-
káshoz a családok.

Az EZE képviselõje megsza-
vazta mindhárom TOP-pályázat
benyújtását, mivel, mint mondta:
Zalaegerszegnek szüksége van
felújításokra, fejlesztésekre az
egészségügyi alapellátás terüle-
tén valamint az óvodák és bölcsõ-
dék tekintetében is. Andráshidán
pedig egy új óvoda építésére is
megvan a fedezet.

Mint fogalmazott, a város zöld-
felületi stratégiája körültekintõ, tar-
talmazza az elképzeléseket a jö-
võre nézve. Hasonlóan örömteli,
hogy a közeljövõben két köztéri al-
kotással (Szabolcs Péter és Far-
kas Ferenc szobrászmûvészek
mûveivel) gazdagodik Zalaeger-
szeg.

EZE: KÖRÜLTEKINTÕEN
Zalaegerszegnek a díszpolgári cím adományozásánál két törté-

nelmi adóssága van, egyik dr. Kustos Lajos, a másik Szabolcs
Péter. A legutóbbi közgyûlésen az egyik mulasztását már meg-
szüntette. A képviselõ-testület posztumusz díszpolgári kitünte-
tést adományoz a volt tanácselnöknek, aki 23 éven keresztül ve-
zette a várost – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula
önkormányzati képviselõ, az EZE elnöke.

TEHETSÉGES KISDIÁKOK
AZ EÖTVÖS-ISKOLA NEGYEDIKESEINEK KIÁLLÍTÁSÁN

„Jól csak a szívével lát az ember” mottóval nyílt kiállítás az
Eötvös József Általános Iskola 4. a osztályos tanulóinak rajz- és
festményalkotásaiból a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban. A
rajzszakos kisdiákok sokoldalú tehetségüket megmutatva ünnepi
mûsorral is készültek, részletet adtak elõ A kis hercegbõl (amely-
bõl a tárlat címét kölcsönözték), saját verseket szavaltak, énekel-
tek és táncoltak.

KREATIV PÁLYÁZAT
A közelgõ város napja alkal-

mából (2016. május 13.) Zalaeger-
szeg MJV Önkormányzata „Mit sze-
retek Zalaegerszegben?” címmel
kreatív pályázatot hirdet általános
iskolás és középiskolás osztályok
részére, melyre az alsó tagozatos
diákok közös rajzaikkal, a felsõ
tagozatosok és középiskolások
pedig közös fotóikkal pályázhatnak.

Téma: Tetszõlegesen választható
Zalaegerszeghez kötõdõen, amely
kapcsolódhat például a gyerekek
kedvenc helyszíneihez, élményei-
hez, eseményeihez, Zalaegerszeg-
hez fûzõdõ érzéseihez stb. 

A rajzokat, fotókat 2016. május
6-ig várjuk személyesen vagy
postán a Sport és Turizmus Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.
címre. Érdeklõdni a fenti címen.
Részletek: www.zalamedia.hu.

FIDESZ: OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. április 28., május 26.

Kék zsák: 2016. április 29., május 27.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Tüttõssy u. 2/A.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok

javítását vállalom

SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

Zalaegerszegen, a Bíró Márton

utcában 52 m2-es, klimatizált tetõ-

téri lakás saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.

Zalaegerszegen a Mártírok útján

2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi

cirkófûtéses lakás, elektromos ka-

puval ellátott saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.

Gyógynövény alapú
készítmények

Étrend-kiegészítõk

Vitaminok

Biotermékek

Növényvédõ szerek

Vetõmagok

Borászati termékek

Mikroszkópos
vizsgálat

Zalaszentivánhoz
tartozó Kisfalud-hegyen

hegyi pince
gondozott területtel

eladó.

ÉRDEKLÕDNI
a +36/30/517-3189

telefonszámon lehet.

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók ja-

vítása
• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



– pet –

A mûemléki világnap alkalmá-
ból virtuális sétára várták az ér-
deklõdõket a Göcseji Múzeum
Kisfaludi-termébe, ahol Megyeri
Anna történész tartott elõadást a
város védett temetõirõl és kõemlé-
keirõl. Az estnek két meghívott
vendége is volt: dr. Németh József
nyugalmazott múzeumigazgató és
Both István, a Kálvária-temetõ ön-
kéntes gondnoka.

Megyeri Anna elöljáróban el-
árulta: egyik korábbi tanulmányá-
nak – a zalaegerszegi Szenthá-
romság-szobor építéstörténetének
– megírása óta rajong a régi kõ-
szobrokért, útmenti keresztekért
és a temetõkben fellelhetõ régi sí-
rokért. A múzeum adattárában
ezenkívül rábukkantak Németh
József egy korábbi gyûjtésére, aki
évtizedekkel ezelõtt már számba
vette ezeket a városkörnyéki em-
lékeket. A mûemléki világnapra
készülve néhány nap alatt végig-
járták és újrafotózták a helyszíne-
ket: vajon az egyes sírok és kõ-
szobrok most milyen állapotban
vannak.

A védettséggel kapcsolatban
elhangzott: az önkormányzat hoz-
hat olyan döntést, hogy védetté
nyilvánít egy temetõt, azonban in-
kább az jellemzõ, hogy egy-egy te-
metõn belül sírok kapnak védett-
séget. Erre okot adhat az elhunyt
személye, életmûve vagy magá-
nak a síremléknek az értéke, mû-
vészettörténeti jelentõsége.

Zalaegerszegen az új temetõ
(Göcseji úti) 1920-ban nyílt meg,
addig a mai strand helyén mûkö-
dött a régi sírkert. Ezt majd csak
1950-ben számolták fel végleg. A
régi temetõbõl több család is átvit-
te szerettei síremlékét az új helyre,
azonban ezt nem mindenki enged-
hette meg magának. Összességé-
ben ezért is kevés a Göcseji úti
köztemetõben a 19. századi sír.
Az „átvitelre” jó példa Horváth
György táblabíró síremléke, mely
a legrégebbi is egyúttal. A város
hajdani közszereplõi közül nagyon
sokan fekszenek a Göcseji úti te-
metõben. Közülük Borbély György
tanárt, Serényi Árpád fotográfust
is megemlítette a történész (az õ
korabeli fotói közül a közönség is
láthatott jó párat az elõadás alkal-
mával).

Both István a Kálvária-temetõ-
vel és kápolnával kapcsolatban
elmondta: A zalaegerszegi Kálvá-
ria-domb igazi szakrális helyszíne
a városnak, nem hiába választot-
ták eleink temetkezési helyül. A
dombocska kelet–nyugat irányú,
ami azért fontos, mert a 18. szá-
zadban még figyeltek a halottak
elhelyezésének irányára. Az
1740-es években már volt itt vala-
milyen kápolna, amit mi ma isme-
rünk, azt 1756-ban építtette a
szûrszabó céh, barokk stílusban.
A síremlékek anyaga kezdetben
fa volt, a kõbõl készült sírok, szob-
rok, csak az 1840-es évektõl ter-
jedtek el. A Kálvária-temetõben
hét védett sír van, ezenkívül
Gothard János csizmadiamester
1821-es síremlékének fejköve is
oltalom alatt áll.

Németh József a város régi és
mai temetkezési helyeivel kapcso-

latban többek között elmondta:
összesen huszonhárom temetõ
van a városban. A szám azért
ilyen nagy, mert számos környezõ
kistelepülést csatoltak Zalaeger-
szeghez, melyeknek mind volt te-
metõje. Persze vannak láthatatlan
temetõk is, hiszen régen a nagy-

templom és a plébániahivatal kö-
zötti rész is temetkezési hely volt.

A virtuális barangolás további
részében a város temetõinek né-
hány jellegzetes sírját és kõszob-
rát nézhették meg az érdeklõdõk
Megyeri Anna „idegenvezetésé-
vel”.

A Göcseji Múzeum új kezde-
ményezése a népdal- és nép-
tánctanítás szakemberek vezeté-
sével, ingyenesen. A „Dallal,
tánccal” programsorozat havi
rendszerességgel várja a fenti
kategóriák kedvelõit. A teljesen
alapoktól tanulni vágyók számá-
ra is ajánlott a lehetõség, kor-
osztályi megkötés nélkül. Két
tánc, népi játék között pedig az
adott idõszak népszokásairól is
ismertetõ hangzik el. 

– b. k. –

A program márciusban indult,
és nyári szünettel az év végig tart.
Az érdeklõdéstõl függ aztán a to-
vábbi szervezés kérdése – mond-
ta Szabó Tímea néptáncoktató, a
múzeum munkatársa, aki ifj. Hor-
váth Károly népzenésszel, a nép-
mûvészet ifjú mesterével közösen
vezeti a foglalkozásokat. Mindket-
ten elégedettek az elsõ két alka-
lommal mutatkozó résztvevõk szá-
mával. Kisgyermekes családoktól
az idõsebb korosztályig vegyes az
érdeklõdõk összetétele.

– Úgy látszik, szeretik az embe-
rek ezt a lehetõséget, jó a hangu-
lat, kötöttség nélküli a részvétel,
van, aki csak nézelõdik, akinek vi-
szont kedve van, az beállhat a
táncba. Régóta dédelgetett álom
volt a múzeumban egy zenés-tán-
cos program létrehozása. Hiány-
pótló rendezvény is ez a városban,
mert vannak ugyan táncházak, de
azok más jellegûek, inkább a gya-
korlott táncosoknak jelent kikap-
csolódási lehetõséget. Itt viszont,
bárki könnyen bekapcsolódhat. A
népi játékok pedig örök kedven-
cek, bármely korosztály örömmel
eleveníti fel, vagy tanulja meg eze-
ket. Azokat várjuk, akikben picit is
él a vágy, hogy ezeket a dolgokat
kipróbálja, de eddig nem volt rá
módja. Minden hónap második
szerdáján 17 órától találkozunk,
legközelebb május 11-én, amikor
a pünkösdi népszokásokról is szó
esik majd – mondta Szabó Tímea,
és hozzátette: – a múzeum hosszú
távú tervei között szerepel egy
rendezvénypajta kialakítása, ahol
az ilyen jellegû programok találnak
otthonra, a mostaninál tágasabb

körülmények között. Addig is,
amíg ez megépül, szeretnének ha-
gyományt teremteni az ilyenfajta
összejöveteleknek. 

A múzeum önköltséges prog-

ramját kisebb hozzájárulással tá-
mogatja a városi önkormányzat is.
A zenei aláfestésben közremûköd-
nek ifj. Horváth Károly tanítványai
is.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Így került elõ többek között a

Tüttõssy László városbíróról (ne-
vét belvárosi utca viseli) készült
eredeti festmény, melynek létezé-
sérõl már régóta tudtak a szakem-
berek, ám ez idáig nem akadtak a
nyomára. 

– A kontaktszemélyt Budapes-
ten találtuk meg, neki volt egy fel-
vétele a képrõl. Az idõs, 87 éves
úr vezetett el aztán minket unoka-
öccséhez, a Tahitótfalun élõ Nyi-
lassy Ferenchez, akinél megtalál-
tuk az eredeti festményt – idézte
fel az eseményeket a történész,
aki Seres Péterrel el is utazott a
Pest megyei településre. 

A kép tulajdonosa nagyon
készséges volt, nemcsak felvéte-
lek készülhettek a festményrõl, ha-
nem abba is beleegyezett, hogy

szükség esetén kölcsön is adja a
relikviát.

Folyamatban van egy másik
fontos várostörténeti emlék felku-
tatása is. A történészek keresik
annak az 1830-as évekbõl szár-
mazó metszetnek az eredetijét,
mely a város látképét ábrázolja.
Gyimesi Endre ezzel kapcsolatban
elmondta: forró nyomon vannak.
Két érintett család néhány tagjával
már fel is vették a kapcsolatot. Õk
ígéretet tettek, hogy mozgósítják a
teljes rokonságot a metszet meg-
találása érdekében, így a levéltár
bízik abban, hogy sikerül a látkép
eredetijét meglelni. 

A készülõ kötet szerkesztõje el-
árulta: a felhívás hatására nagyon
sokan keresték fel az utóbbi hetek-
ben a levéltárat. Rengeteg hú-
szas, harmincas és ötvenes évek-

bõl származó fotográfiát és egyéb
dokumentumokat kaptak, amit ez-
úton is köszönnek.

A történészek ugyanakkor to-
vábbra is kérik a zalaegerszegiek
vagy az innen elszármazottak se-
gítségét, ugyanis három, a 20.
század elsõ felében tevékenyke-
dõ polgármesterrõl nincs még
portré. Várhidy Lajos 1900–1907,
Korbay Károly 1908–1915 és
Tamásy István 1936–1945 között
vezette a várost. Közülük Tamásy
leszármazottaival vették fel a kap-
csolatot, remélik, sikerrel járnak.
Bíznak abban is, hogy a lakosság
közremûködésével a másik két
polgármesterrel kapcsolatban is
érkezik új információ, vagy elõke-
rül egy-egy kép róluk valamelyik
fiók vagy padláson heverõ láda
mélyérõl.

ELÕKERÜLT TÜTTÕSSY KÉPMÁSA
HÁROM POLGÁRMESTER PORTRÉJÁT MÉG KERESI A LEVÉLTÁR

HIÁNYPÓTLÓ RENDEZVÉNY
MÚZEUMI NÉPZENE, NÉPTÁNC

– pet –

A kissé misztikusnak tûnõ, „Mû-
terem 17” címet viselõ tárlat annyit
jelent: az alkotó immár a 17. mû-
termét koptatja, ami számára min-
dig egy spirituá-
lis élettér. Mind-
egy, hogy ép-
pen szülõváro-
sában, Kolozs-
váron, esetleg
Marosvásárhe-
lyen, vagy ép-
pen a zalai
Szen tkozma-
dombján, netán
Zalaegerszegen
teremti-e meg
ezt a szellemi
közeget. A fes-
tõmûvész –
ahogy a kiállí-
tásmegny i tón
Balaicz Zoltán
polgármester is
utalt rá – 1990-
ben települt át
Magyarország-
ra, Zalába. Új
otthonában is
folytatta azt,
amit Erdélyben
elkezdett; a fes-
tészeten túl a
közösségépí-
tés, oktatás és
fiatal tehetségek felkarolása midig
fontos volt számára.

Nemes László önvallomásából
kiderül, az élete mindig szorosan
összefonódott mûtermeinek vilá-
gával, ezért e terek elhagyása, és
az újak kialakítása komoly feladat
és lelki megterhelés is volt számá-
ra. Az újrakezdés reménye azon-
ban újra és újra átsegítette a ne-
hézségeken. Úgy érzi, hogy való-
jában a mûterem az igazi kiállító-
tér, hiszen ott lehet szembesülni a
teremtés folyamataival és titkaival.

E titkokat tárta most a közönség
elé legújabb – fõleg portrékból álló
– sorozatával. Sorozat, hiszen aki
ismeri Nemes László munkássá-
gát, tudja, hogy olyan képzõmû-
vészrõl van szó, aki ciklusokban
gondolkodik. A tárlatot megnyitó dr.
Kostyál László mûvészettörténész
szerint Nemes olyan mûvész, akik
egy-egy sorozattal különbözõ
problémákat jár körül, témákat vet
fel. Volt már erotikus, vallásos és
történelmi ihletésû ciklusa. Most
különleges portrékkal (köztük sok

ismerõs zalaegerszegi arc) és ön-
arcképekkel állt elõ. A mûtermi cik-
lus arcai nemcsak azért készültek,
hogy az adott személyt megörökít-
sék; karakterét ábrázolják, a képek
plusz tartalmi jelentést hordoznak.

Ezek a portrék ugyanis nem akar-
nak velünk kommunikálni. Olya-
nok, mintha egy másik szférában
lennének; gondolatfoszlányok, em-
lékek. Különféle színekbe, árnyala-
tokba rejtve az arcot, vagy éppen
ezekbõl bújik elõ egy-egy jellegze-
tes vonás.

A mûvészettörténész úgy érzi,
hogy Nemes László mindig egy iz-
galmas kalandozásra hívja a kö-
zönséget kiállításai alkalmával, s
ez most sincs másképp. Annál is
inkább, mert a képek mögöttes tar-
talmát már a szemlélõnek kell
megfejteni.

A tárlatnyitón Takáts Eszter dal-
szerzõ-énekes zenélt, aki beveze-
tésképpen elmondta: õ maga is
Nemes László tanítványa volt, hi-
szen rendszeresen részt vett az
általa rendezett képzõmûvész-tá-
borokban. Végül nem festõ lett,
hanem zenész, bár egykori meste-
re szerint a kettõ egyáltalán nem
áll távol egymástól.

A kiállítás egy hónapig látogat-
ható a színház galériájában.

PORTRÉK A MÛTEREMBÕL
NEMES-ARCOK A SZÍNHÁZBAN

Festõállvány, rajta képpel, ecset, törlõrongy, összekent asztal
és szék – mûtermi hangulat a kiállítótérben. Nem csoda, hiszen a
szóban forgó mûterem legfrissebb alkotásai láthatók a paraváno-
kon. Nemes László festõmûvésznek nyílt új tárlata a Hevesi Sán-
dor Színház emeleti galériájában.

AMIRÕL A SÍRKERTEK MESÉLNEK
VIRTUÁLIS BARANGOLÁS A VÁROS TEMETÕIBEN

Azt szinte minden zalaegerszegi tudja, hogy a mai városi strand
helyén egykor temetõ volt, de vajon milyen titkokat rejt a szemköz-
ti Kálvária-temetõ, mikor nyílt meg a Göcseji úti sírkert, és mikor
szûnt meg végleg a régi (strand helyén álló) temetõ?

Nemes László és dr. Kostyál László.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2016.  május 6. (péntek) 

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, a beadási határ-
idõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. június 2.). 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Platán sor 38.

I/8. 32 1 1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC
össz-

komfort
673 21.536 

Göcseji u. 61. B.

II/7. 60 2
2 szoba, elõszoba, közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort 

673  40.380

Kispest u. 12.

mfsz. 5. 56 2 
2 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort 

673  37.688 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a lakos-
ság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.

2016. május 2–3. (HÉTFÕ vagy KEDD)
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy,
besenyõi Öreghegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
április 28. csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT: 
Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Kikelet, Napkelet,
Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Volán,
Liliom, Tõzike, Lukahegyi, Sugár, Aranyesõ,
Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Liget-
szépe, Nárcisz, Százszorszép, Erdõalja, Forrás,
Lejtõs, Szeretet, Olajfa, Sövény, Vakaroshegyi,
Cédrus, Öreghegyi, Pityke, Krókusz, Rózsadombi,
Boglárka, Tujasor, Feltáró és Azáleás u.

2016. május 5–6. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK)
Belváros, Piac környéke
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
május 3. kedd, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT: 
Ady, Arany János, Batsányi, Batthyány, Béke-

ligeti, Berzsenyi, Bethlen G., Bíró Márton (a
vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-
ig), Bocskai, Borbély Gy., Botfy, Budai Nagy Antal,
Dózsa Gy., Flórián, Galamb, Gasparich u. felsõ
része (Platán sor és Rákóczi u. közti szakasz),
Göcseji út páratlan oldala (Vizslaparki és Mártírok
u. közti szakasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi,
Jákum Ferenc, Jókai Mór, Kabók Lajos, Kelemen
Imre, Kertész, Kert, Kinizsi (a vasútvonaltól
északra lévõ szakasz, 22-ig és 29-ig), Kis,
Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök, Lõrinc
barát, Mártírok, Mérleg tér, Mikes Kelemen,
Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola, Pázmány
Péter, Petõfi, Pintér Máté, Püspöki Grácián,
Rákóczi, Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Táncsics,
Toldi, Tompa, Vágóhíd, Várkör, Virág Benedek,
Vizslaparki és Vörösmarty utca.

2016. május 9–10. (HÉTFÕ vagy KEDD)
Landorhegy (Platán sortól és Göcseji úttól
nyugatra), Ola (Falumúzeum úttól nyugatra)
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016.
május 5. csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Alkotmány, Búzavirág, Gasparich u. (Hegyközség
és Platán sor közti szakasz), Hegyközség,
Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz, Falumúzeum,
Béke, Perlaki, Malom, Muskátli, Mura, Rózsa,
Helikon, Szendrei J., Ebergényi u. 46-ig és 51-ig,
Tavasz, Hársfa, Móra F., Karácsony S., Gyár és
Hock J. utca.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

MÁJUS 1–6. Budaházi Tibor festõmûvész  kiállítása Izsák Imre-iskola

MÁJUS 6. Gábriel József festõmûvész emlékkiállítása Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem

MÁJUS 6. A férfiak szexuális világa címû elõadás Keresztury Dezsõ VMK

MÁJUS 8. A táncmûvészet világnapja – gálamûsor Hevesi Sándor Színház

MÁJUS 10. Madarak és fák napja – vezetett túrák
a zalaegerszegi erdészet területén

MÁJUS 11. JazzSzerda Városi Hangverseny- és
Tóth Vera-show Zolberttel Kiállítóterem

MÁJUS 12. Psota Irén-emlékest Mimosa

MÁJUS 13. A város napja www.egerszegfesztival.hu
Kezdetét veszi az Egerszeg Fesztivál

MÁJUS 1–13. Árnyak Keresztury Dezsõ VMK
Németh Miklós grafikusmûvész kiállítása

MÁJUS 13. Zeg, Zeg, Zeg, Gasztroegerszeg
Tematikus városi séta a belvárosban www.zalaegerszegturizmus.hu

MÁJUS 13. Pünkösdi Retroparty Hájas Lászlóval Mimosa

MÁJUS 14. Decathlon Ball utcai kosárlabda-fesztivál

MÁJUS 14. Angyalföldi ballada Hevesi Sándor Színház
A József Attila Színház vendégszereplése

MÁJUS 1–15. Mûterem 17 Hevesi Sándor Színház
Nemes László festõmûvész kiállítása

MÁJUS 15. Varnus Xaver Bach-orgonahangversenye Református templom

MÁJUS 16. IX. Horvát–magyar családi pünkösd Kézmûvesek Háza
Pünkösdi nyitott mûhelygalériák napja

MÁJUS 1–16. „Jól csak a szívével lát az ember” Magyar Olaj- és Gázipari
Gyermekrajz- és festménykiállítás Múzeum

MÁJUS 17. Kováts Kolos Kossuth-díjas, Városi Hangverseny- és
érdemes mûvész hangversenye Kiállítóterem

MÁJUS 1–17. Izsák Imre tárgy- és dokumentumkiállítás Apáczai Mûvelõdési Központ

MÁJUS 18. Földes László HOBO estje Keresztury Dezsõ VMK

MÁJUS 1–20. „Milejszeg bemutatkozik” József Attila Városi Könyvtár
Értékek a szegek vidékérõl – kiállítás

MÁJUS 20. Dr. Zacher Gábor elõadása Art Mozi
Mindennapi függõségeink

MÁJUS 21. Nálatok laknak-e állatok? Göcseji Falumúzeum
Állattenyésztés régen és ma

MÁJUS 21. A Jó, a Rossz, és a (Csúf) Colos Hevesi Sándor Színház
A Pécsi Balett elõadása

MÁJUS 24. Egerszegi Páholy Városi Hangverseny- és
Berecz András ének- és mesemondó és Kiállítóterem
a Dalinda Énekegyüttes

MÁJUS 27. Kertvárosi gyereknap Apáczai Mûvelõdési Központ

MÁJUS 27. Hagyományos tárgyak továbbélése és a Keresztury Dezsõ VMK
gyermekvilág – kiállítás

MÁJUS 1–27. Vitrinkiállítás: A cserépkályha Kézmûvesek Háza
Gébárt

MÁJUS 28. Városi gyereknap Zala Plaza és környéke

MÁJUS 28. I. Nemzetközi légi favágó- és Dózsa liget
faápoló bajnokság

MÁJUS 29. Városi gyereknap Keresztury Dezsõ VMK

MÁJUS 1–31. „Kétkezes” Liszt Ferenc Tagiskola
Tóth Mónika kreatívalkotó kiállítása

MÁJUS 1–31. Hucul-kerámiák Göcseji Falumúzeum
Bangó Aliz fazekas alkotásai

MÁJUS 31. TáncKEDDv Keresztury Dezsõ VMK
Mátyás, az igazságos címû elõadás

MÁJUS 31. A vendég: Vida Ágnes babapszichológus Mimosa

Májusban két alkalommal talál-
koznak a diákok. 

Május 5-én délután Keresd a
békét! címmel dr. Korzenszky Ri-

chárd tihanyi perjel tart elõadást.
Majd Pankász Balázs munkapszi-
chológus tolmácsolásában meg-
tudhatják, mit ajánl a pszichológia

a munkavégzés témában idõs kor-
ban. Végül dr. Farkas Tibor rendõr
alezredes a bûnmegelõzés témá-
ban avatja be a részletekbe a hall-
gatóságot.

Május 19-én délután az építé-
szet rejtelmeibe nyernek betekin-
tést az akadémia tagjai. Szó lesz
az energiahatékony építészetrõl
Kovács Attila építész jóvoltából, s
az energiahatékony épületfelújí-
tásról is.

A találkozók helye minden alka-
lommal a Gasparich Márk úti gaz-
dasági fõiskola épülete.

SZENIOR AKADÉMIA
MÁJUSBAN IS FOLYTATÓDIK A PROGRAM
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi

Tanácsa, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási Kara
folytatja a Szenior Akadémia 2015/2016. tanév második félévi
programját. 

PROGRAMOK:
10.00 – Megnyitó: A szociális klub bemutatkozása:

ingyenes tájékoztatás az intézmény igény-
bevételének feltételeirõl, az intézmény
megtekintése.

10.10 – Motiváció a mindennapokban; és ha megsérül
– Zaleczky Elza elõadása 

10.30 – Motiváció a rehabilitációban – dr. Szabó
József elõadása 

10.50 – A mûvészetterápia motivációs hatása –
Lorencsics Krisztina elõadása 

11.10 – Motivációs eredmények – bemutató a
Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Ottho-
na lakóinak és a Kehidakustányi ZM Szo-
cioterápiás Intézményben élõ szenvedély-
beteg ellátottak alkotásaiból

12.00-tól Ebédszünet, kötetlen beszélgetések ellátot-
13.30-ig takkal és az elõadókkal 
13.30-tól · Kreatív mûhely – Motiváció a gyakorlat-
15.30-ig ban – segítõ szakemberek ötletei alapján

· Mûvészetterápia a gyakorlatban
· KoroKan masszázs terápia – kipróbálás 

A program ideje alatt kipróbálható: 
– Internetpercek (ingyenes internethasználat)
– Egészségsarok: pingpongozás, szobabicikli,

masszázsfotel kipróbálása, vérnyomásmérés
A program ideje alatt munkatársaink készségesen

válaszolnak a felmerülõ kérdésekre!!!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
(hozzátartozókat is)!

Meghívó 

NYÍLT NAP – A MOTIVÁCIÓ JEGYÉBEN
MOTTÓ: „Aki másokat segít, az mindent megkap ahhoz, hogy végezhesse a dolgát...”

2016. április 27. • Szociális Klub,  Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 23.
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EREDMÉNYEK:
FII: 1. Keresztes Gergõ Bende-

gúz (Kertvárosi Ált. Isk., Zeg.), 2.
Merse Richárd (Csányi–Zrínyi Ált.
Isk., Zgrót.), 3. Mézes Botond
Csegõ (Belvárosi Ált. Isk., Zeg.).

FIII: 1. Molnár Botond (Batthyá-
ny-gimn., Nk.), 2. Fülöp Álmos Hu-
ba (Zrínyi-gimn., Zeg.) 3. Molnár Le-
vente (Rozgonyi Úti Ált. Isk., Nk.).

FIV: 1. Dely László (Mindszenty
Ált. Isk., Zeg.), 2. Bencik Márton
(Belvárosi Ált. Isk., Zeg.).

FV: 1. Csiszár Barnabás (Zrí-
nyi-gimn., Zeg.), 2. Fekete Sámuel
(Zrínyi-gimn., Zeg.), 3. Takács
Ticián (Zrínyi-gimn., Zeg.).

FVI: 1. Kiss Kornél (Zrínyi-
gimn., Zeg.), 2. Erdõs Márton (Bat-
thyány-gimn., Nk.).

NII: 1. Török Anna (Zrínyi-
gimn., Zeg.), 2. Tarsoly Borka
(Csányi–Zrínyi Zgrót.), 3. Mrako-
vics Mira (Kertvárosi Ált. Isk.,
Zeg.).

NIII: 1. Tarsoly Panka (Csányi–
Zrínyi Ált. isk., Zgrót.), 2. Csiszár
Gyopár (Landorhegyi Ált. Isk.,
Zeg.), 3. Tõke Fruzsina (Zrínyi-
gimn., Zeg.).

NIV: 1. Rövid Boglárka (Belváro-
si Ált. Isk. Zeg.), 2. Mázsa Zsófia
Margaréta (Belvárosi Ált. Isk., Zeg.).

NV: 1. Bódi Doroti (Kölcsey-
gimn., Zeg.), 2. Dely Virág Anna
(Kölcsey-gimn., Zeg.), 3. Jánoki

Georgina (Batthyány-gimn.,
Nk.).

NV: 1. Simon Cinta (Csány
SZKI, Zeg.), 2. Kozma Blanka
(Batthyány-gimn., Nk.), 3. Vida
Stefánia (Batthyány-gimn., Nk.).

Iskolák pontversenyét, és a ve-
le járó serleget, valamint sport-
szercsomagot a zalaegerszegi Zrí-
nyi Miklós Gimnázium nyerte.

CSAPATBAN EGERSZEGI GYÕZELEM
MEGYEI TÁJFUTÓ DIÁKOLIMPIA

A TRIÓ Egerszeg ZTC szervezésében rendezték meg Zala me-
gyei tájfutó diákolimpiát. A diákok ezúttal a zalaegerszegi Alsó-
erdõn kitûzött színvonalas pályákon küzdhettek meg a helyezé-
sekért. A verseny legjobbjai a Zala Megyei Diáksport Szövetség
által felajánlott érmeket vehették át, míg az 1–5. helyezettek to-
vábbjutottak a májusi egri országos döntõre.

– A bajnokság megkezdése
elõtt a 6–7. helyre képzeltem el
magunkat – értékelt Horváth Ta-
más szakmai vezetõ, a csapat já-
tékosa. – Hosszú ideig a 4. hellyel
is kacérkodtunk, de nincs hiányér-
zetem az ötödik hely miatt. A várt-
nál jobb eredményt annak köszön-
hetjük, hogy több, velünk hasonló
képességû ellenféllel szemben si-
került a vártnál nagyobb különb-
séggel nyernünk.

Az egerszegiek eredményes
szerepléséhez kellettek a jó egyé-
ni teljesítmények is. Vajda és Hor-
váth T., 6–6 ponttal vezeti a leg-
több pontot szerzett sakkozók lis-
táját. Czebe 5,5 pontja is dicsére-
tesnek mondható. Csalódást senki
nem okozott.

– Egyedül az ifitáblán voltunk
úgymond „lyukasak” – hangoztatta
Horváth Tamás. – A bajnokság
elõtt úgy döntöttünk, hogy itt a he-
lyi, saját nevelésû fiataljainknak
szavazunk bizalmat. Bali jutott
szerephez a mérkõzések döntõ

többségében, mellette még Ba-
logh kapott lehetõséget. Rutin-
szerzésre mindenképpen jó volt
számukra. Azt látjuk, hogy az elõ-

relépéshez egy jó nemzetközi
nagymesterre és egy ifjúsági korú
sakkozóra szükségünk lesz. Annál
is inkább, mivel a következõ baj-
nokság két újonca nagyon erõs

lesz. Azaz az élvonal játékereje to-
vább növekszik. 

A Csuti a bajnokság során java-
részt a helyi erõkre támaszkodva
lett ötödik. A csapat nagy részét
Egerszegen élõ sakkozók alkotják.
A bajnokság során mindössze egy
légióst foglalkoztattak. A horvát La-
lics minden mérkõzésen nem is
szerepelt. Hasonló felállású együt-
tes még egy van, a Haladás, ahol
szintén a helyi erõk dominálnak. A
másik említésre méltó tény, hogy a
Csuti a jó helyezésnek számító ötö-
dik helyet úgy érte el, hogy az egyik
legszerényebb költségvetéssel ren-
delkezik az NB I A-csoportjában. A
szakmai vezetõ bizakodik, hogy a
következõ idényre ez emelkedik
majd. A jó szerepléshez és a stabili-
táshoz, valamint a szükséges erõsí-
tések miatt kellenek a pluszforintok. 

– A csapatbajnokság befejezé-
sével az egyéni versenyek követ-
keznek – folytatta Horváth Tamás.
– Május 27–június 4. között har-
mincötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Zalakaros Kupa
nemzetközi verseny. Az már biz-
tos, hogy nevezési csúcsot dön-
tünk, eddig már 200 felett van je-
lentkezõk száma. 

ÉRTÉKES ÖTÖDIK HELY
ÚJONCKÉNT JÓL TELJESÍTETT A CSUTI HYDROCOMP
A csapatbajnokságok sorában elsõként a sakkozóknál ért vé-

get a bajnokság. A Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK újoncként
várakozás felett teljesített az NB I A-csoportjában. 51 pontot szer-
zett, amely az ötödik hely megszerzésére volt elegendõ. 

A hagyományos Euro-Geo Ku-
pa Németh István-emlékversenyre
az egész Dunántúlról, a fõvárosból
is érkeztek versenyzõk, sõt Iránból
is érkezett diszkoszvetõ.

Izgalmas és színvonalas ver-
senyt vívtak a férfi és nõi rövidtáv-
futók, valamint a dobóatléták. Za-
laegerszegen már nagyon régen
futottak 100 m-en 10,4 mp-et.

Most Köcse Richárd, a
Zalaszám ZAC válogatott rövidtáv-
futója (képünkön) teljesítette ezt
az eredményt. Ugyanõ 200 m-en
is remekelt és 21,8 mp-es idõvel
már a második gyõzelmét ünne-
pelhette. Csóti Jusztina (Zalaszám
ZAC) a két rövidtávfutó számot
12,2, illetve 25,5 mp-es ered-
ménnyel nyerte. Veiland Violetta

(Zalaszám ZAC) 13,85 m-es do-
bással nyerte a súlylökést, míg Ta-
kács Dóra (Zalaszám ZAC) 40,16
m-es teljesítménnyel a diszkosz-
vetést.

A verseny fõ díját – az Euro-
Geo Kupát – az egyesületi csapat-
versenyben gyõztes Zalaszám
ZAC nyerte. A rendezõk a disz-
koszvetésben kiváló, 63,81 m-es
teljesítményt nyújtó iráni Samimi
Mohammid-nek átadták az Euro-
Geo Kft. különdíját.

A Németh István-emlékserleget
Köcse Richárd 100 m-en elért 10,4
mp-es teljesítményével érdemelte
ki. Jó volt látni az ifi-olimpiai 7.
helyezett Ferenczi Melindát, aki si-
keres térdmûtét és egy izomsérü-
lés után másfél év kihagyás után

most állt elõször rajthoz – egyelõ-
re még csak a 4x100 m-en gyõz-
tes ZAC váltóban.

Soha ennyien még nem indultak el az egerszegi atlétikai idény-
nyitón, melyet az ifjúsági és sportcentrumban rendeztek meg a
hétvégén. A Zalaerdõ Kupa Sport XXI. versenyen összesen 26
csapat indult. Az U–11-es korosztályban a gyõzelmet nagyon szo-
ros versenyben a Zalaszám ZAC Sportiskola fiataljai nyerték, míg
az U–13 éves korosztályban a Gyõri Sportiskola mögött a 2. he-
lyen végeztek a fiatal egerszegi atléták. 

REKORD LÉTSZÁM AZ ATLÉTIKAI IDÉNYNYITÓN
KÖCSE KIVÁLÓ EREDMÉNYE

A kupát a Tatabánya elsõ csa-
pata hódította el.

A csapatverseny végeredmé-
nye:

1. Tatabánya I. 926 pont, 2. Ha-
ladás 918, 3. ZTE I. (Bakos Erik,
Papp Péter, Szanati Szabolcs)
853, 4. Tatabánya II. 712, 5. ZTE

II. (Takács Tamás, Kaj Roland,
Danicser Anita) 673.

Egyéniben fõleg az utánpótlás
korosztály képviseltette magát.

A ZTE sportolóinak eredmé-
nyei:

Ifjúságiak: +94 kg: 1. Lakatos
Tamás 116 (48+68) kg.

Serdülõk: 50 kg: 1. Román Oli-
vér 88 (38+50) kg.

Fiúk: 50 kg: 1. Vaski Botond 27
(15+12) kg. 56 kg: 1. Varga Martin
30 (15+15) kg.

A csapat- és egyéni versenyek
alapján a torna legjobb felnõtt férfi
versenyzõje Király László (Tatabá-
nya) lett. A nõknél Bazsó Bianka
(Haladás), az utánpótláskorúaknál
pedig Molnár Boglárka (Vállalko-
zók SE) bizonyult a legjobbnak.

Negyvenhatodik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen a
súlyemelõk Göcsej Kupáját, amelyen ezúttal csak magyar csapa-
tok léptek dobogóra, és egyéniben is gyõztest hirdettek. 

VENDÉGSIKER A SÚLYEMELÕ GÖCSEJ KUPÁN

A Margitszigeten rendezte a
Magyar Diáksport-szövetség a
diák atléták mezeifutó-világbaj-
nokságát. Ott Benjamin, a Zala-

szám-ZAC versenyzõje 41. he-
lyezésével hozzájárult a magyar
válogatott csapat hetedik helyé-
hez.

– Fõ versenyeink a magyar
korosztályos bajnokságok lesznek
– hangoztatta Horváth Csaba. –
Fõként itt igyekszünk jól szerepel-
ni. Nagyon fontos, hogy Matya-
sovszky Dalma révén ott legyünk
az ifjúsági Eb-n, amelyet idén
Hódmezõvásárhelyen rendeznek
meg.

– A felnõtt-ob-n csak Matya-
sovszky Dalma szerepelt a ZÚK-
ból?

– Nem, több tehetséges fiata-
lunk rajthoz állt. Döntõbe ugyan
nem kerültek, de többen egyéni
csúcsot értek el. Tudni kell róluk,
hogy õk a gyermek, illetve serdülõ
korosztály tagjai.

– Matyasovszky Dalma két 7.
helyével mennyire elégedett?

– A minimumelvárás a döntõbe
kerülés volt, ez teljesült. Az idõ-
eredményekkel, ebbõl fakadóan a
helyezésekkel nem vagyok elége-
dett. Remélem, õ sem. Kétszáz
háton reális esély mutatkozott szá-
mára az éremszerzésre. A harma-
dik helyen került a döntõbe, a finá-
lét finoman fogalmazva elszúrta,
pedig jó lett volna akár az ifi-Eb-
szintidõt úszni. 

– Az országos ifjúsági baj-
nokságon kell megúszni a szin-
tet?

– Igen. Ott is a legjobbat. Elmé-
letileg négy magyar versenyzõ in-
dulhat, de dönthet a szövetség
kettõ mellett is. Négy magyar ese-
tén a középdöntõben már csak a
két legjobb szerepelhet. Fel van
adva a lecke Dalma számára. Re-
mélem, úgy áll a dolgokhoz, hogy
ott akar lenni a hazai rendezésû
ifi-Eb-n.

– Költségvetésük mennyire
állt össze az idei évre?

– A önkormányzat több éve már
biztosítja minden esztendõben
ugyanazt az összeget. A szülõk
segítségével sikerült több kisebb
szponzort is megnyernünk a klub
számára. Az országos szövetség-
tõl is kapunk támogatást, ami szin-
tén nagyon jól jön, és pályázati
úton is igyekszünk növelni a bevé-
teleinket. Úgy látom, 2016-ban is

rendelkezésünkre állnak a ver-
senyzéshez, a felkészüléshez
szükséges forintok.

– Dalma mellett kiktõl vár jó
eredményt 2016 során?

– Betlehem Dávidtól, Gergye
Milántól mindenképpen, ha kemé-
nyen dolgoznak, Büky Norbert,

Gergye Ákos és Betlehem Dorka is
jó eredményeket érhet el. Azt nem
lehet megjósolni, hogy a korosztá-
lyos versenyeken hányan végez-
nek a dobogón. Fiatalokról van szó,
ingadozhat a teljesítményük. A nyár
folyamán megérkezik hozzánk
Lengyel Anna az USA-ból, ahol be-
fejezi tanulmányait. Hoszszútáv-

úszó, de medencés versenyeken is
indul, tõle is eredményes szerep-
lést várok. Remélem, hogy fontos
pontokat tud szerezni. Az országos
szövetség mindig is az eredmé-
nyek után adja a támogatást. Na-
gyon fontos számunkra a magyar
bajnokságokon való jó szereplés.

MATYASOVSZKY: CÉL AZ IFI-EB
A JÓ SZEREPLÉS NAGYON FONTOS AZ ÚSZÓKNÁL
Manapság a magyar úszósportban némi túlzással nemcsak a

víz, hanem a levegõ is forr. Természetesen ebbõl kevesebbet ér-
zékelnek az olyan kis vidéki klubok, mint az Europ Tec ZÚK. Hor-
váth Csaba, az egerszegi klub vezetõedzõje sem örül a sportág-
ban zajló eseményeknek, de igyekeznek a feladatokra koncentrál-
ni. Nemrég tértek haza a Gyõrben megrendezett országos felnõtt-
bajnokságról, ahol Matyasovszky Dalma révén 100 és 200 m há-
ton két 7. helyet szereztek. 

ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE I. 6:2 (3317-3213)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Rájátszás az 1–4. helyért. Zala-
egerszeg.

Bp. Erõmû–ZTK FMVas 1:7 (3292:3475)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Budapest.

ZTE NKK–Atomerõmû SE Szekszárd
74-79 (22-14, 17-24, 23-20, 12-21)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Szolnoki MÁV FC–ZTE FC 3-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Szolnok.

ZTE–Somogyjád 3:1 (24, –19, 21, 14)
ZTE–Székesfehérvár 3:2 (–22, 23, 18, –21, 17)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Székesfehérvár.

Balatonfüredi FC–Tarr Andráshida SC 1-3 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Balatonfüred.

ELTE-BEAC–Göcsej SK 3-5 (3-2)
NB II-es nõi futsalmérkõzés. Budapest.

Csács-NSE–Nagykanizsa 0-1 (0-1) 
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

A Zrínyi-iskola érmesei.

EGERSZEGI ATLÉTÁK NEMZETKÖZI VERSENYEKEN
Szûcs Valdó Dallasban a Baylor University Michael Johnson

Invitational  egyetemi versenyen állt rajthoz. A 110 m gáton
elért 14,16 mp-es teljesítménye második helyezést ért.



8 Hirdetés

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT
KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK IS… PL.: FRANCIAÁGYAK,
EGYEDI KONYHABÚTOROK, TÁLALÓK STB… EGYEDI MÉRETRE!

2016. JÚNIUS 6–12.
BOSZNIA-HERCEGOVINA

TÛTORNYOS TÁJAIN
118.000 Ft/fõ

2016. JÚLIUS 11–16.
HAT CSODÁS NAP

A MAGAS-TÁTRÁBAN
78.000 Ft/fõ

2016. JÚLIUS 29–31.
ALPOK GYÖNGYSZEMEI

49.000 Ft/fõ
2016. OKTÓBER 3–9.

RÓMAI VAKÁCIÓ
175.000 Ft/fõ

2016. OKTÓBER 24–28.
CSEHORSZÁGI BARANGOLÁS

98.000 Ft/fõ


